
 

 
 

21. april 2015, ledelsessekretariatet, journalnr. 0-01-00-5/2015 
INSTRUKS FOR SPOR D: PRAKTIK/KLINIK 
 
Denne instruks beskriver de overordnede aktiviteter og ansvarsfordelingen i 
kvalitetssikringsprogrammets spor D, og er gældende for samtlige professionsbacheloruddannelser 
ved UC Syddanmark.  
 
KVALITETSSIKRING AF PRAKTIK/KLINIK 
Praktik-/kliniksporet handler om kvalitetssikring af organiseringen af praktikforløb og kliniske 
uddannelsesforløb. 
 
Evaluering og bedømmelse af de studerendes læringsudbytte af praktikforløb og kliniske 
uddannelsesforløb er fastsat i bekendtgørelse og studieordning og indgår ikke i nærværende 
sammenhæng. 
 
Den daglige leder af hver enkelt uddannelse har ansvaret for at opgaven løses. Relevant(e) 
medarbejder(e) inddrages. 
 
OPERATIONEL MODEL 
Alle uddannelser skal udfylde et standardiseret spørgeskema, der sammen med relevante tilknyttede 
dokumenter udgør den enkelte uddannelses operationelle model for spor D. Spørgeskemaet udfyldes 
første gang i 2015. Herefter følges der op på skemaet årligt. 
 
Mål 
Målet med den operationelle model er: 
• at fastlægge krav/kriterier/standarder der stilles til/kan måle forholdene på praktiksteder/kliniske 

uddannelsessteder 
• at fastlægge, beskrive og kvalitetssikre formalia omkring studerendes praktik-/klinikophold. 

 
Indhold 
I spørgeskemaet skal der konkret redegøres for: 

1. Uddannelsens geografiske placering 
2. Dokumenter der beskriver forhold vedrørende praktik/klinik 
3. Hvilke aktører der er involveret og hvad deres respektive roller er, dels på uddannelsen, dels 

på klinik-/praktiksted 
4. Hvordan praktisk-/kliniske uddannelsessteder tilvejebringes 
5. Hvilke krav/kriterier/standarder uddannelsesstedet stiller til praktikstedet/det kliniske 

uddannelsessted, herunder fx til virksomhedens/institutionens/afdelingens opgaveportefølje 
og volumen, ledelsens/personalets/vejlederens uddannelsesbaggrund og erfaring inden for 
professionen, det fysiske miljø, geografiske placering, tid til vejlednings- og 
uddannelsesopgaven, relationer til den studerende og dennes deltagelse i 
uddannelsesrelevante opgaver, tid til/deltagelse i samarbejde med uddannelsen om udvikling 
og evaluering af praktik/klinik etc. 

6. Hvordan og hvor ofte uddannelsen godkender praktikstedet/det kliniske uddannelsessted 
7. Hvordan uddannelsen forbereder de studerende på praktik-/kliniske uddannelsesforløb 
8. Hvordan uddannelsen fordeler de studerende på praktik-/kliniske uddannelsessteder 
9. Hvilke krav/kriterier/standarder der stilles til praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds 

forberedelse af den studerende på forløbet 
10. Hvilke krav/kriterier/standard der stilles for praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds 

udfærdigelse af individuel praktik-/uddannelsesplan og proces for uddannelsens godkendelse 
af planen 

11. Hvilke former for interaktion der finder sted mellem praktikstedet/det kliniske 
uddannelsessted og uddannelsen 

12. Hvordan organiseringen af praktik-/kliniske uddannelsesforløb evalueres 
13. Hvordan samspillet mellem teori og praksis evalueres 
14. Hvordan der følges op på evalueringer og udviklingsaktiviteter 
15. Dokumentation, dokumentationsformer og ansvar for løbende opdateringer 
16. Uoverensstemmelser og klager. 
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Fastlæggelse af forhold og formalia 
Alle uddannelser skal udfylde spørgeskemaet første gang i perioden marts-juni 2015. Det udfyldte 
spørgeskema samt de tilknyttede dokumenter og informationer skal være journaliseret og 
offentliggjort på BlackBoard senest den 30. juni 2015. 
 
Derefter følger de enkelte uddannelser de turnusser og procedurer, uddannelsen har beskrevet i den 
operationelle model. 
 
Hver enkelt uddannelse gennemser hvert år inden udgangen af andet kvartal de oplysninger, der er 
noteret i den operationelle model og justerer om fornødent de registrerede oplysninger. Ved 
ændringer journaliseres ny version ligesom det sikres at det er de til enhver tid gældende oplysninger 
der er tilgængelige via BlackBoard. 
 
Afrapportering 
Afrapportering sker til institutchefen i kvartals- og årsrapporter i samklang med de frekvenser, der er 
besluttet for de enkelte processer i hver enkelt uddannelse. I afrapporteringerne gøres specifikt rede 
for graden af målopfyldelse, mulige årsager til afvigelser, planlagte justeringer/ændringer og for 
ændringer i hidtidige procedurer. 
 
Den daglige leder af hver enkelt uddannelse er ansvarlig for at de planlagte turnusser og procedurer i 
den operationelle model overholdes, og at de involverede fora/aktører inddrages og høres som 
beskrevet. 
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KVALITETSSIKRING AF PRAKTIK/KLINIK – OPERATIONEL MODEL 
 
1 Ansvar: 

Den daglige leder af uddannelsen har ansvaret for at opgaven løses. Relevant(e) 
medarbejder(e) inddrages. 
 
Modellen har to mål: 

• At fastlægge krav/kriterier/standarder der stilles til/kan måle forholdene på 
praktiksteder/kliniske uddannelsessteder 

• At fastlægge, beskrive og kvalitetssikre formalia omkring studerendes praktik-
/klinikophold 

 
Evaluering og bedømmelse af de studerendes læringsudbytte af praktik-/kliniske forløb er 
fastsat i bekendtgørelse og studieordning og indgår ikke i nærværende sammenhæng. 
 
I det omfang der findes skemaer, procedurer, praktikhåndbog o.a. vedlægges det som bilag, 
og der henvises i punkterne nedenfor til konkrete steder i bilagene. 
 
I de grå felter nedenfor stilles de konkrete spørgsmål, der skal besvares. Der er desuden til 
inspiration anført eksempler på, hvilke områder der med fordel kan indtænkes i besvarelsen. 
Ikke alle eksempler vil være relevante for alle uddannelser, og nogle uddannelser har 
specifikke forhold, som eksemplerne ikke indfanger, men de skal fremgå af besvarelsen. 

 Uddannelse 
Ernæring og Sundhed 
 

Campus  
Haderslev 

 Kommentarer Ernæring og Sundhed:  
I nedenstående har vi valgt at tage udgangspunkt i en generel beskrivelse af de forhold som 
omhandler praktikforløb på modul 6,9 og 12 (se en samlet oversigt over 
praktik/klinik/praksis under skemaet). Hvor det er nødvendigt beskrives de særlige forhold 
for praktikforløbene for studieretningen KD særskilt. 
 
Vi er ved at implementere en uddannelsesrevision, med ny bekendtgørelse, ny studieordning 
og nye læringsmål for de semestre hvor der indgår praktik. Dette er et indsatsområde 
gennem det kommende undervisningsår. 

2 Hvilke dokumenter beskriver forhold vedrørende praktik/klinik? 
Fx studiehåndbøger, praktikhåndbøger, klinikhåndbøger, informationsmateriale til de 
forskellige aktører i samarbejdet om praktik/klinik. 

 Uddannelsesbekendtgørelsen, National studieordning, lokal studieordning og 
modulplaner/praktikvejledninger primært for modulerne 6,9,12 

3 Hvilke aktører er involveret, hvad er deres roller/ansvar? 
Fx studieleder, praktikvejleder, praktikkoordinator, klinisk vejleder, afdelingschef etc. – 
hvilke titler/betegnelser benyttes om hvem? 

 På uddannelsen 
Studielederens er ansvarlig for den 
overordnede kvalitetssikring 
Praktikkoordinatorerne er ansvarlige for 
udvikling, planlægning, gennemførsel og 
evaluering af henholdsvis den pædagogiske 
praktik og studieretningspraktikken 

På praktikstedet/det kliniske 
uddannelsessted 
Modul 6, LFS, SFF: Praktikvejlederen er 
ansvarlig for at praktikforløbet lever op til 
krav formuleret i praktikvejledningerne 
KD: Den kliniske vejleder er ansvarlig for 
tilrettelæggelse af den kliniske uddannelse. 
 

4 Hvordan skaffes praktiksteder/kliniske uddannelsessteder til veje? 
Fx: stilles til rådighed af region/NN kommune(r) på baggrund af dimensionering, skaffes af 
uddannelsen, skaffes af de studerende. 

 Det er UC SYD, der i samarbejde med de studerende finder og godkender praktikstedet.  
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På studieretningen KD foregår praktikken på regionens sygehuse. Syddanske Regioner er 
garant for tilvejebringelse af pladser.  

5 Hvilke krav/kriterier/standarder stiller uddannelsesstedet til praktikstedet/det 
kliniske uddannelsessted?  
Tag afsæt i uddannelsens læringsmål for praktik-/klinikforløbet. Hvordan skal forholdene 
være på praktikstedet/det kliniske uddannelsessted, for at den studerende kan nå sine mål?  
 
Hvilke krav/kriterier/standarder er fastlagt i bekendtgørelse og/eller studievejledning? 
 
Hvilke krav/kriterier/standarder må uddannelsen stille til fx 
virksomhedens/institutionens/afdelingens opgaveportefølje og volumen, 
ledelsens/personalets/vejlederens uddannelsesbaggrund og erfaring inden for professionen, 
det fysiske miljø, geografiske placering, tid til vejlednings- og uddannelsesopgaven, 
relationer til den studerende og dennes deltagelse i uddannelsesrelevante opgaver, tid 
til/deltagelse i samarbejde med uddannelsen om udvikling og evaluering af praktik/klinik etc. 
 
Hvor mange og/eller hvilke krav/kriterier/standarder skal være opfyldt, for at 
praktikstedet/det kliniske uddannelsessted kan godkendes? Kan mindre afvigelser resultere i 
betinget eller kortere godkendelse end vanligt? 
 
Hvis praktikken/klinikken er opdelt i flere forløb, hvordan skelnes der så mellem hvilke 
praktiksteder/kliniske uddannelsessteder, der kan bruges til hvilke forløb? 

 Kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder (praktiksteder) formuleret i 
samarbejde mellem UC SYD, UCL og regionen, implementeres i det kommende 
undervisningsår 
 
Grundlaget for godkendelse af praktiksteder er, at praktikken skal foregå et sted, hvor der 
praktiseres professionsrelevant arbejde. Dette defineres i forhold til praktikforløbet og 
studieretningen. 
Praktikstedet forventes at indgå konstruktivt og aktivt i forhold til at skabe gode rammer for 
de studerendes praktikforløb, stille fagligt relevante krav til de studerende og give de 
studerende mulighed for at afprøve og udvikle deres faglighed.  
Praktikstedet skal udpege en praktikvejleder, der skal have en faglig relevant funktion på 
praktikstedet og skal i samarbejde med den studerende planlægge praktikforløbet. 
Praktikvejlederen skal desuden udfylde og returnere: kontrakt, individuel studieplan og 
evaluering. 
 
Krav til praktik/klinik er beskrevet i modulplaner/praktikvejledninger som 
praktikvejlederen/den kliniske vejlederen modtager inden praktikforløbet. 
 
Praktikstederne skal inden praktikforløbet udfylde en kontrakt, hvor kravene til praktikstedet 
specificeres. 
De studerende på modul 6, LFS og SFF udfylder i samarbejde med praktikstedets vejleder en 
individuel studieplan, hvor sammenhængen mellem modulets kompetencemål og selve 
praktikforløbet synliggøres. Den individuelle studieplan indgår i evalueringen. 
 
På studieretningen KD, er der ønske om at den primære vejleder skal have en klinisk 
vejlederuddannelse. Der afholdes forventningsafstemningsmøder og midtvejsevalueringer 
mellem de kliniske vejledere og de studerende. Også de andre praktikforløb vil profitere af, 
at vejlederene har en vejlederuddannelse. 
 
Hvis praktikken er delt mellem flere steder, er der et af stederne som er hovedansvarlig for 
forløbet. Dette aftales inden forløbet begynder. 
 
Hvis praktikstedet ikke lever op til ovenstående krav, kontakter praktikkoordinatoren 
praktikstedet for en drøftelse af hvordan praktikstedet kan leve op til kravene. Hvis dette 
ikke er muligt annulleres godkendelsen. 
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6 Hvordan og hvor ofte godkender uddannelsen praktikstedet/det kliniske 
uddannelsessted? 
Redegør for, hvilke(n) procedure(r), der følges. Hvor længe gælder godkendelsen? Hvordan 
sikres turnusopfølgning på godkendelser? 
 
Hvis et praktiksted/klinisk uddannelsessted er betinget eller godkendt for en kortere periode 
end vanligt, hvordan understøtter uddannelsen så praktikstedet/det kliniske 
uddannelsessted? 
 
Hvordan godkendes praktiksteder/kliniske uddannelsessteder i udlandet? 

 Kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder (praktiksteder) formuleret i 
samarbejde mellem UC SYD, UCL og regionen, implementeres i det kommende 
undervisningsår 
 
For modul 6, studieretningerne LFS og SFF godkendes praktikstederne hver praktikperiode. 
Praktikstedet godkendes hvis det kan opfylde de krav som fremgår af praktikvejledningen. 
 
Hvis praktikstedet ikke lever op til ovenstående kontakter den praktikansvarlige 
praktikstedet for en drøftelse af hvordan praktikstedet kan leve op til kravene. Hvis dette 
ikke er muligt annulleres godkendelsen. 
 
På studieretningen KD foregår praktikken på regionens sygehuse. Der indgås kontrakter med 
sygehusene for 2 årige forløb  

7 Hvordan forbereder uddannelsen den studerende på praktik-/kliniske 
uddannelsesforløb? 
Fx Kollektiv og individuel vejledning, information om rettigheder og pligter, herunder 
omfanget af produkter/logbog/praktikopgave/andet, indkald til uddannelsesstedet, 
orientering om adfærd på arbejdspladsen, generel orientering om 
arbejdstid/mødepligt/ferie/fravær, SU/løn, forsikringsforhold, tavshedspligt, indhentning af 
børneattest og straffeattest, ejendomsret til produkter, uoverensstemmelser, orientering om 
læringsmål og bedømmelse, etc. 

 De studerende informereres holdvis mundtligt om rammer, indhold, rettigheder og pligter i 
forhold til praktikforløb/klinik. Desuden informeres de gennem 
modulplaner/praktikvejledninger som ligger på BB 
Desuden er der individuel vejledning med praktikkoordinator efter behov. 
 
Modul 6: Modulets anden undervisning er praktikforberedelse. 
Studieretningspraktik: Der er skemalagt timer til praktikforberedelse. 
 
Med implementering af ny uddannelse indtænkes længere forløb af både mono og 
tværprofessionsl karakter, hvor teoretiske og praktikske ECTS anvendes. 

8 Uddannelsens fordeling af studerende på praktik-/kliniske uddannelsessteder 
Hvilke kriterier følges ved fordelingen, fx geografiske hensyn, transportforhold, faglige, 
personlig kemi, etc.? 

 Praktikpladserne fordeles i samarbejde med de studerende på modul 6, LFS g SFF 
 
KD: Praktikkoordinatoren laver en helhedsvurdering ud fra de studerendes ønsker, hvis ikke 
ønskerne svarer til pladserne foretages lodtrækning. 

9 Krav/kriterier/standard for praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds 
forberedelse af den studerende på forløbet? 
Fx introbesøg, velkomstbrev, herunder konkrete oplysninger om 
arbejdstid/mødepligt/ferie/fravær, SU/løn, forsikringsforhold, tavshedspligt, start- og 
slutdato, oplysning om vejleder, evt. påklædning/uniform, brug af privat og/eller 
praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds computer og andre arbejdsredskaber, etc. 

 Der udfyldes en kontrakt mellem de studerende, uddannelsesstedet og praktik/klinikstedet 
med beskrivelse af rammerne for forløbet. 
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Praktikkoordinatorerne forventer at de studerende tager kontakt til praktikstedet inden 
forløbet for afklaring og forventningsafklaring  
 
KD: Praktikstedet kontakter de studerende inden klinik med de relevante oplysninger. 
 

10 Krav/kriterier/standard for praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds 
udfærdigelse af individuel praktik-/uddannelsesplan og proces for uddannelsens 
godkendelse af planen 
Fx kontaktoplysninger for involverede aktører, start- og slutdato, praktiske arbejdsopgaver, 
studieopgaver, eksterne relationer til andre aktører, samspil mellem teori og praksis, samspil 
mellem praktisksted/klinisk uddannelsessted, faglig vejledning, den studerendes personlige 
mål, etc. 

 Der udformes praktikkontrakt og individuel studieplan, som sendes til praktikkoordinator. 
 

11 Interaktion mellem praktiksteder/kliniske uddannelsessteder og uddannelsen 
Fx praktikintroduktion/-forberedelse og indkald af vejledere på praktikstedet/det kliniske 
uddannelsessted, uddannelsens praktikvejleders besøg på praktikstedet/det kliniske 
uddannelsessted undervejs i forløbet, årsmøder, videnforum, konferencer etc. 
 
Hvor ofte gennemføres hvilke aktiviteter? 
 
Anvendes virtuelle hjælpemidler, fx webinar, skype o.a.? 

 I løbet af praktikforløbene er der kontakt mellem praktikkoordinator og de studerende, enten 
gennem et praktikindkald, eller gennem besøg/mails eller telefonsamtaler. De studerende 
kan kontakte praktikkoordinator også i forhold til sparring ved faglige spørgsmål. 
Praktikkoordinatorerne besøger efter behov praktik/klinik 
 
Der arrangeres med modul 9 og 12 praktikindkald for de studerende på UC Syddanmark 
 
Der planlægges regelmæssige møder med praktikvejlederne på modul 6, LFS og SFF 
 
KD: Der afholdes mindst 1 årligt møde med de kliniske vejledere fra regionens sygehuse 
Modul 9: her indgår 1-2 klinisk vejledere som censor ved modulprøven 
Modul 12: den kliniske prøve foregår på klinikken, hvor undervisere fra UC Syddanmark 
deltager.  

12 Evaluering af organisering af praktik-/kliniske uddannelsesforløb 
Fx praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds evaluering og den studerendes evaluering. 
Har de involverede parter gensidigt fået de informationer, de har behov for i tide, 
forventningsafstemning, samspillet mellem praktiksted/det kliniske uddannelsessted 
undervejs i forløbet etc. 

 Ved afslutning af praktikforløbet udfylder praktikstedet (evt. i samarbejde med de 
studerende) en evalueringsskabelon, som de sender til praktikkoordinator, evalueringen 
indgår i den afsluttende modulprøve. Modul 9 og 12 KD evalueres digitalt gennem et 
spørgeskema udformet i samarbejde mellem regionen, UC SYD og UCL. På modul 12 KD 
indgår praktikstedet i en klinisk prøve, hvorigennem praktikken evalueres. 
 
Evalueringen af de studerendes praktikforløb samt læring indgår i modulprøven/ 
praktikfremlæggelsen  
 
Den praktikansvarlige sammenskriver evalueringer og erfaringer med praktikken og 
journaliseres med modulevalueringerne der journaliseres og indgår i fremtidige planlægning 
af praktikken. 
Der afholdes minimum 2 årlige møder mellem de praktikansvarlige og uddannelseslederen 
på uddannelsen. Referater journaliseres. 
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I forhold til KD afholdes minimum 1 årligt møde med deltagelse af den praktikansvarlig fra 
UC Syddanmark, samt de kliniske vejledere. For de andre praktikforløb med skiftende 
praktiksteder er den praktikansvarlige i kontakt med praktikstedet en gang i løbet af 
praktikforløbet. 

13 Evaluering af samspil mellem teori og praksis  
Fx praktikstedets/det kliniske uddannelsessteds evaluering og den studerendes evaluering. 
Hvordan sikres det, at arbejdsopgaverne i praktikforløbet/det kliniske uddannelsesforløb er 
tilpasset det teoretiske fundament, den studerende møder frem med? Hvordan sikres det, at 
den studerende får mulighed for at reflektere og udbygge sit teoretiske fundament på 
baggrund af de opgaver, der arbejdes med? Hvordan sikres det, at uddannelsen kan trække 
på de studerendes praktiske erfaringer? Hvordan sikres det, at praktikstedet arbejder på et 
ajourført teoretisk videngrundlag? 
 
NB Det er ikke evaluering og bedømmelse af de studerendes læringsudbytte af praktik-
/kliniske forløb, der spørges til, men de involverede parters opfattelse af forløbets teori-
praksis samspil.  

 De studerende evaluerer gennem praktikindkald, kontakt til praktikkoordinator og 
modulprøve 
Praktikvejlederne evaluerer gennem evalueringsskabelon, evt. kontakt til praktikkoordinator 
og evt. møde med andre vejledere med praktikkoordinator 
 
Desuden er modulevalueringerne målrettet mod at evaluere samspillet mellem teori og 
praksis. 

14 Hvordan følges op på evalueringer og udviklingsaktiviteter? jf. pkt. 10, 11 og 12 
Hvilke fora/aktører tager sig af hvad? Hvordan inddrages erfaringer i kommende 
planlægning? 

 Den praktikansvarlige sammenskriver evalueringer og erfaringer med praktikken og 
journaliseres med modulevalueringerne der indgår i fremtidige planlægning af praktikken. 
Der afholdes minimum 2 årlige møder mellem de praktikansvarlige og uddannelseslederen 
på uddannelsen. Referater journaliseres. 

15 Dokumentation, dokumentationsformer og ansvar for løbende opdateringer, jf. pkt. 
2-13 
Hvor kan hvem finde hvad? Og hvem sørger for, at det er opdateret? Hvad ligger fx på 
BlackBoard, Internet, intranet, Fics/ESDH, praktikportalen? 

 Information til de studerende om praktik ligger PÅ BB under deres 
årgang/studieretning/modul (praktikkoordinatorer) 
Dokumenter vedrørende kvalitetssikring ligger på BB/lærerværelse/praktik 
(praktikkoordinatorer/studieleder) 
Oversigt over praktikaftaler ligger på ESDH (4-13-05) (Studieleder/studiesekretær) 

16 Uoverensstemmelser og klager 
Hvordan løses uoverensstemmelser undervejs i forløbet?  
Hvad kan der klages over? Hvilke tidsfrister gælder? Hvem stiles klagen til? 

 Citat fra den lokale studieordning:  
”8.4.3. Klager vedrørende praktik 
Hvis der opstår problemer i forhold til praktikforløbet er det essentielt at den studerende 
sammen med sin praktikkoordinator (på UC Syddanmark) og /eller sin vejleder på 
praktikstedet gennem forventningsafstemning og andet finder en løsning på problemet inden 
det eskalerer.  
Men hvis det ikke lykkes er proceduren som følger:  
Klager over den administrative del af det praktikken (informationer, planer, fordeling af 
praktiksteder osv.) og forhold på praktikstedet rettes til praktikkoordinatoren. 
 
Klager over praktikvejlederen: Det opståede problem søges først løst mellem den/de 
studerende og vejlederen. Bliver problemet ikke løst på tilfredsstillende vis, inddrages 
praktikkoordinatoren på UC Syddanmark. Praktikkoordinatoren søger herefter problemet løst 
og evt. nedfældet som en skriftlig aftale. Lykkes det ikke at løse problemet eller overholdes 
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aftalen ikke, inddrages studielederen og de berørte parter indkaldes til et møde på UC 
Syddanmark, hvor de tilstedeværende forsøger at nå en løsning på problemet. Til dette 
møde skal der foreligge en skriftlig klage og et skriftligt svar på klagen fra den person, der 
klages over. Der tages referat af mødet.  
Er sagen hermed ikke færdig, meddeler uddannelseslederen sin indstilling i sagen i form af 
en skrivelse, som sendes til vejlederen og den studerende.  
 
Klager vedrørende kliniske prøver/eksamen følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om 
prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK 714 af 27/06/2012 og er i øvrigt 
beskrevet i punktet ”Klager over eksaminer”. 
 
8.4.4. Klager vedrørende retlige spørgsmål 
Retslige spørgsmål vedrørende afgørelser om en studerendes retstilling kan altid indbringes 
for undervisningsministeren (LOV nr. 562 §48)” 
 

 
 
 
 
 
Oversigt de primære praktikker: 
Semest
er 

ECTS Fokus Praktiksted Evaluering 

6 8,5 Formidling Ikke faste Praktikstederne evaluerer skriftligt 
De studerende inddrager praktik i 
modulprøven samt fremlægger for 
årgangen 

5 10 Opøvelse af 
professionsidentitet 

Ikke faste Praktikstederne evaluerer skriftligt 
De studerende udarbejder skriftlige 
refleksioner samt fremlægger for 
årgangen 

5 
SD/KD 

16 Opøvelse af 
professionsidentitet 

Faste Praktikstederne evaluerer skriftligt. 
Kliniske vejledere deltager i modulprøven. 

6 10 Opøvelse af 
professionsidentitet 

Ikke faste Praktikstederne evaluerer skriftligt 
De studerende udarbejder skriftlige 
refleksioner samt fremlægger for 
årgangen 

6 
SD/KD 

16 Opøvelse af 
professionsidentitet 

Faste Praktikstederne evaluerer skriftligt. 
Modulprøven er en klinisk prøve med 
deltagelse af Uc og klinisk vejleder. 

 
Desuden ligger der 1½ ECTS på 2. semester omkring virksomhedsbesøg 
Samlet er der 30 ECTS point i praktik for SD/SF og FL og 42 ECTS for SD/KD 
 
Tidligere:  
Bilag ifht. praktikforløb på modul 6, LFS modul 9 og 12, SFF: modul 9 og 12, KD modul 9 og 12 er 
journaliseret i ESDH og lagt på BB 
 
Modulplaner Journalnummer: 4-13-09 
Praktikvejledning Journalnummer: 4-13-09 
Individuel studiejournal, Journalnummer: 4-13-01 
Kontrakt modul 6 og LFS/SFF Journalnummer: 4-13-01 
Evaluering Journalnummer: 4-13-05 
Kontrakt sygehuse Journalnummer: 4-13-01 
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